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ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP 

ĐOÀN TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 Số: 19 /KH-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 06 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và thông tin về dịch bệnh Covid-19 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2020-2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường; 

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn 

trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và thông tin về dịch 

bệnh Covid-19, cụ thể: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Nhằm nâng hiểu biết các thông tin về dịch bệnh Covid-19 và các quy định 

pháp luật có liên quan; qua đó nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong ĐVTN, học sinh Nhà trường; góp phần chung tay cùng cộng đồng 

sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh thích ứng 

với điều kiện học tập trong tình hình mới. 

2. Thời gian, hình thức thi 

Bắt đầu từ ngày 28/6/2021 đến hết ngày 01/7/2021. 

Thi trực tuyến trên Internet, tại trang web: http://nonglambd.edu.vn/.  

3. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh đang học tập tại Trường. 

4. Nội dung và thể lệ 

Thí sinh tham gia dự thi trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 

phút, theo khung giờ cố định được Ban Tổ chức đưa ra. Học sinh phải vào thi trực 

tuyến trên web trước giờ thi 15 phút.  

KHUNG THỜI GIAN DỰ THI 

Ca Sĩ số Lớp Giờ thi Ngày thi 

1 48 36H2, 36H3 9h00 28/6/2021 

(thứ Hai) 2 66 36A1, 36A2, 36B1, 36B2, 36B3 15h00 

3 73 36C1, 36C2, 36C3 9h00 29/6/2021 

(thứ Ba) 4 44 36D1, 36D2, 36E2, 36F1, 36F2 15h00 

5 58 37H2, 37H3 9h00 30/6/2021 

(thứ Tư) 6 62 37A1, 37A2, 37B1, 37B2 15h00 

7 71 37C1, 37C2, 37C3 9h00 01/7/2021 

(thứ Năm) 8 78 37D1, 37D2, 37E2, 37F1, 37F2, 37M2 15h00 

http://nonglambd.edu.vn/
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Nội dung các câu hỏi là thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các 

quy định pháp luật có liên quan. 

- Tài liệu tham khảo:  

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống 

Covid-19; Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Nghị định 117 năm 

2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Trang 

thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

- Cách thức dự thi: 

Bước 1: Thí sinh (dùng máy tính hoặc điện thoại smartphone) truy cập vào 

trang web của Trường, tại địa chỉ: http://nonglambd.edu.vn/.  

Bước 2: Chọn mục THI TRỰC TUYẾN bên phải trang web, hoặc menu 

Đào tạo / Thi trực tuyến, hoặc địa chỉ:  

http://examnln.phanmemdaotao.com/Pages/Account/Login.aspx   

Bước 3: Đăng nhập với Tên đăng nhập là: MSSV, Mật khẩu là: 123. 

Bước 4: Thí sinh vào Làm bài thi, chờ phát đề và làm bài trong thời gian 

quy định. 

(xem hình ảnh bên dưới) 

- Giải thưởng: 

Căn cứ vào số lượng cá nhân, tập thể dự thi, chất lượng bài thi, Ban Tổ 

chức sẽ chọn ra các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc để tuyên dương khen 

thưởng bằng các hình thức thích hợp. 

5. Tổ chức thực hiện 

Đoàn trường phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng 

các khung thời gian đề ra. Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc vui lòng liên 

hệ Phòng Đào tạo: (0274) 3 512 386, cô Châu: 0947 842 248, cô Dung 0903 678 

169, thầy Hợp 0987 907 636; hoặc Đoàn trường, thầy Hiếu: 0357 729 147. 

Ban Thường vụ Đoàn trường dự trù kinh phí, kết hợp với Phòng Đào tạo 

tổng hợp kết quả, tổ chức tuyên dương khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt kết 

quả tốt trong cuộc thi.  

 

 

Nơi nhận: 

- BGH, Chi bộ (b/c); 

- Phòng Đào tạo (phối hợp); 

- GVCN (phối hợp); 

- Website; 

- Lưu VP. 

 TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 

http://nonglambd.edu.vn/
http://examnln.phanmemdaotao.com/Pages/Account/Login.aspx
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HÌNH ẢNH CÁC BƯỚC DỰ THI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập nonglambd.edu.vn, chọn mục THI TRỰC TUYẾN  

 

 

 

 

 

Tên đăng nhập là MSSV của thí sinh, Mật khẩu: 123 

 

 

 

 

 

 

 

HS vào Làm bài thi (trước giờ thi) và chờ giám thị phát đề 

Bước 1 

Bước 2 

MSSV của thí sinh 

123 
Bước 3 

Bước 4 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao diện làm bài thi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả bài thi 

 

---------------------------------- 

(Thắc mắc xin liên hệ: cô Châu: 0947 842 248; cô Dung 0903 678 169;  

thầy Hợp 0987 907 636; thầy Hiếu: 0357 729 147)  
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HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA MÀN HÌNH TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID 

  

B1: Mở ứng dụng thứ nhất 

(trình duyệt web) 

B2: Bấm nút Home 

và mở ứng dụng thứ hai 

(bộ sưu tập) 

B3: Bấm nút Đa nhiệm 

và chọn nút như trên hình 

(khoanh màu vàng) 

(kết quả sau B3) 

B4: Chọn tiếp ứng dụng thứ hai 
Kết quả chia màn hình 

(mở 2 ứng dụng trên một màn hình) 


